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Athugasemdír Umferðarstoíu og tíllögiir um breytingar á frumvarpinu, sendar skv. 
beiðni samgöngunefndar Alþingís í töivupósti 9. nóvember 2009, 

Um einstakar greinar frumvarpsins.

1. gr. frv. orðist svo:

Lög þessi gilda um flutning flytjanda á vöru á vegi eða utan vegar með bifreið eða vagnlest 
fyrir einn eða fleiri viðskiptavini í serni, jafnt í þéttbýli sem utan þess og án tillits til þess hvort 
greitt er fyrir flutning eða ekki. Auk þess gilda lögin meðan á vöruflutningi stendur um lausan 
eftirvagn sem tímabundið er eklci tengdur við bifreið eða gám sem tímabundið er ekki á 
bifreið eða eftirvagni.

Þau ákvæði laganna, þar sem eingöngu er getið um fluíning með bífreið eða vagnlest, gilda 
einnig um flutning sem fer fram með öðru vélknúnu ökutæki en bifreið þegar svo ber undir.

Lögin gilda um réttarsamband flytjanda, sendanda og móttakanda vöru, svo og um 
réttarsamband eiganda vöru og flytjanda þótt eigandi sé hvorki sendandi né möttakandi vöru.

Aths.:

Landflutningalögum er skv. frumvarpinu œtlað aö koma i stað laga um landflutninga og 
ábyrgð við vöruflutninga á landi nr. 24/1982.

Skv. 1. og 2. gr. laga nr, 24/1982 gilda lögin um vÖruflutninga á landi með bifreið og 
einnig um vöruflutninga með vögnum, sem tengdir eru eða festir við bifreið en ganga 
ekki fyrir eigin vélarafli.

Raunin er sú að vöruflutningar á vegum hér á landi fara nœr eingöngu fram með bifreið 
eða vagnlest. Einnig er í reglum um aksturs- og hvildartíma ökumanna í farþega- og 
vöruflutningum í atvinnuskyni, fcveðið á um flutning með bifreið eða vagnlest.

Gámur er ekki ökutœki heldur eins konar ílát undir farm sem er fluttur á bifreið eða 
eftirvagni.

Lagt er til að 4. mgr, verði felld niður þar sem tœpast þarf að taka sérstaklega fram í 
lögunum að fara skuli eftir fyrirmœlum laganna.
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2. gr. frv. orðist svo:

í lögum þessum er merking eftirfarandi orða sem hér segir:

Eftirvagn: ökutæki, sem hannað er til að vera dregið af bifreið eða öðru vélknunu ökutæki og 
aðallega er ætlað til vöruflutninga.

Flytjandi: skráður eigandi eða umráðamaður vélknúins ökutækis eða sá sem hefur það að láni 
og notar til vöruflutninga á íandi í atvinnuskyni og ekur því sjálfur eða ökumaður í hans 
þjónustu.

Gámur er samheiti fyrir gám, gámafteti og gámatank sem er: stórt kassalaga ílát, ýmist íokað 
eða opið, fíutt á bifreið eða eftirvagni og fest með sérstökum búnaði.

Vagnlest: tengd ökutæki, þ.e. bifreið eða annað vélknúið ökutæki sem dregur eftirvagn.

Aths.:

Skilgreining á eftirvagni og flytjanda mótast a f  skilgreiningu í 2. gr. umferðarlaga. 

Skilgreining á gámi er í samrœmi við almenna lýsingu.

Skilgreining á vagnlest er í samrœmi við skilgreiningu í reglugerðum, settum skv. 
umferðarlögum.0

Merking orðsins „bifreið“ er ekki skýrð í lögum nr. 24/1982, lögum nr. 39/1988 um 
bifreiðagjald eða i lögum nr. 87/2004 um olíugjald. Gera má ráð fyrir að merking 
orðsins er almennt þekkt og „bifreiðH er skilgreind í umferðarlögum nr. 50/1987. Sama 
gildir um „vélknúið Ökutœki" Því sýnist óþarft að skýra merkingu þessara orða í 
frumvarpinu.

Orðið „fjölþáttaflutningur“ er hvergi notað í frv. nema í skilgreiningu i 2, gr. þess. 
Hvers vegna þa rf þá að skilgreina orðið?Lagt er til að skilgreining þess falli niður ur 
frumvarpinu.

I  1. mgr. 1. gr. er afmarkað gildissvið vöruflutninga á landi með þeim hœtti að 
skilgreining á vöruflutningi í 2. gr. frv. sýnist óþörf.

3. gr. frv. orðist svo:
Sé bifreið eða vagnlest flutt á skipi hluta flutningsleiðar, án þess að vera jafnframt losuð, gilda 
þessi lög um allan flutninginn.

Þegar skipt er um bifreið, eftirvagn eða eftir atvikum gám áður en vara er komin á 
ákvörðunarstað, er litið á flutninginn með sama hætti og engin slík skipti hefðu átt sér stað.

Aths.:

Breyting á 3. gr. mótast a f  því að notuð eru orðin bifreið, eftirvagn og vagnlest og 
áréttað er að gámur er hluti affarmi en ekkiflutningstœki.

4. gr. breytist þannig:

í stað „og undirverktaka“ á eftir „umboðsmenn“ og á undan „flytjanda“ kemur: flytjanda sem 
er undirverktaki.

Aths.:

Koma þ a rf skýrtfram að undirverktaki flytjanda er flytjandi.
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13. gr. frv. oröist svo:

Flytjanda skal hafa tilskilið Ieyfi til flutnings eftir því sem við á, Hann ber ábyrgð á að bifreið, 
eftirvagni og eftir atvikum gámi, sem notuð eru við flutning, séu í lagi með tilliti ti! flutnings, 
lestunar og losunar, svo og til geymslu vöru.

Aths.:

Breyting á orðalagi m.a. til samrcemis við orðalag i umferðarlöggjöf, s.s. varðandi 
„ leslun “ og „ losun “ farms.

16. gr. frv. orðíst svo:
Flytjandi skal afhenda vöru á ákvörðunarstað, þeim sem skráður er móttakandi í fylgibréfi 
skv. 1. mgr. eða á kvittun skv. 3. mgr. 7. gr., nema sendandi og flytjandi hafi samíð um annað.

Nú er móttakandi ekki reiðubúinn eða hann neitar að veita vöru viðtöku, hann er ókunnur, 
fínnst ekki eða af öðrum orsökum flytjanda er ómögulegt er að afhenda vöm. Skal þá flytjandi 
koma vöru í örugga geymslu á kostnað og áhættu sendanda og lýkur flutningnum þar með, 
nema um annað sé samið. Skal flytjandi án ástæðulausrar tafar tilkyrma sendanda um hvar 
vara er geymd og fá fyrirmæli hans um meðferð hennar. Flytjandi getur krafið sendanda um 
áfallinn kostnað meðan beðið er fyrirmæla sendanda og síðan um kostnað við að framfylgja 
þeim.

Sé vara endursendA skal sendandi greiða flutningsgjaldið og einnig aðrar réttmætar kröfiir 
flytjanda vegna fyrri flutnings samkvæmt fylgibréfi eða kvittun skv. 7. gr. sem og kostnað 
sem til fellur vegna endursendingar vöni.

Nú fær flytjandi ekki fyrirmæli sendanda innan fjórtán daga frá því að hann sendi honum 
tilkynningu með sannanlegum hætti skv. 2. mgr. Er þá flytjanda heimilt að:

a. selja svo mikið af vöru sem þarf til lúkningar á kröfum* sem á henni hvíla, á hvem 
þann hátt sem hann telur að sé hagstæðastur hverju sinni, án þess að þörf sé á undan 
genginni áskorun til sendanda, móttakanda og eiganda vöru eða

b. farga vöru, allri eða hluta, á kostnað og áhættu sendanda enda sé honum tilkynnt 
skriflega með hæfilegum fyrirvara um þá ráðstöfun ílytjanda eða

c.: koma vöru eða þvi sem ekki er selt skv. a-lið eða^kki er fargað skv. b-lið í örugga 
geymslu á kostnað og áhættu sendanda enda sé sendanda tilkynnt skriflega um þá 
ráðstöfun.A

Aths.

Hvers konar áskorun er átt við, sbr. a~lið 4. mgr,, til sendanda, móttakanda og eiganda 
vÖru? I  Ijósiþess að slík áskorun sýnist varða alla þrjá, sbr. a-lið, hví má þá farga vöru 
eftir að hafa tilkynnt sendana einum um forgun vörunnar en ekki, eftir atvikum, 
móttakanda og eiganda?

17. gr. frv. orðist svo:

Þegar vara er komin á ákvörðunarstað getur móttakandi krafist þess að fá hana afhenta gegn 
greiðslu samkvæmt fylgibréfi eða kvittun skv. 7. gr., auk annarra gjalda sem hvíla á vöru enda 
uppfylli hann öll skilyrði flutningssamnings.

Flytjanda er heimilt að krefjast þess að móttakandi sanni á sér deili áður en var^ er afhent en 
getur ella neitað að afhenda vöru án þess að baka sér skaðabótaskyldu. Eiga þá eftir atvikum 
við ákvæði 2. og 3. mgr. 16. gr.



Verði ágreiningur um íjárhæð og hvaða gjöld móttakanda beri að greiða skv. 1. mgr., getur 
flytjandi neitað að afhenda vöru, nema gegn tryggingu sem hann tekur gilda.

1. mgr. 18. gr. frv. orðist svo:
Hafí ekki veríð samið um Qárhæð flutningsgjalds, skal hún vera skv. gjaldskrá flytjanda. Sé 
síík gjaldskrá ekki fyrir hendi, skal fjárhæðin nema því gjaldi sem almennt var miðað við þá 
er flytjandi tók við vörn.

2. mgr. 19. gr. frv. breytist þaimig:

I stað „viðhaft þær aðgerðir“ á eftir „ábyrgð á hafi“ komi: staðið þannig að verki. 

í stað „framkvæma slíkar aðgerðir“ á eftir „hafi verið að“ komi: standa öðru vísi að verki.

20. gr. frv. breytist þannig:

í 1. mgr. í stað „eftir verðmæti vörunnar“ á eftir „ska! ákveða“ komi: með hliðsjón af 
verðmæti vöru.

2. mgr. orðist svo: Liggi verðmæti vöru. eins og það er skv. vörureikningi, ekki fyrir, skulu 
bætur ákveðnar eftir verðmæti slíkrar vöru á þeim stað og tíma þar sem afbending fer fram. 
Geti slíkt verðmat ekki farið fram, skal miða bætur við markaðsverð. Sé hvorugu til að dreifa, 
skal miða bætur við venjulegt verð fyrir voru sömu tegundar og af sömu gæðum. 
Sönnunarbyrði um verðmæti vöru hvílir á þeim sem bóta krefst.

í 3. mgr. 19. gr. í stað „hafa verið valdir eða samvaldir að tjóninu“ á eftir „bera ábyrgð á“ 
komi: hafí valdið eða átt þátt í að valda tjóni.

21. gr. frv. breytist þannig:
1. mgr. orðist svo:

Þrátt fyrir ákvæði 20. gr. verður flytjanda ekki gert að greiða hærri skaðabætur en:
a. sem nemur 12,5 SDR fyrir hvert kíló vöru sem skemmist eða glatast eða
b. sem nemur fjárhæð flutníngsgjalds, sé um að ræða öeðlilegar tafir á afhendingu vöru 

og sá sem krefst bóta sannar að hann hafi orðið fyrir beinu Qártjóni vegna þeirra.

í 2. mgr. í stað „fyrir sig ábyrgðartakmarkanir“ á eftir „getur ekki borið“ komi: því við að 
ábyrgð hans sé takmörkuð.

22. gr. frv. breytist þannig:

í 2. málslið 2, mgr. í stað „aldrei“ á eftir „geta þó“ komi: ekki.

23. gr. frv. breytist þannig:

c-liður 1. mgr. orðist svo: á lestun og losun bifreiðar/vagnlestar svo og gáms sem móttakandi 
eða eigandi vöru sjá um,

25. gr. frv. orðist svo:

Sendanda ber að sjá til þess að ástand, frágangur og pökkun vöru sé með þeim hætti að hún 
þoli umsaminn flutning og að fíytjandi geti með góðu móti og öruggum hætti sett vöru í gám,

| flutt hana með eftir atvikum ̂ annarri bifreið eða vagnlest, lestað hana og losað.



Sendanda ber að merkja vöru sérstaklega og skýra frá því, telji hann þörf á sérstakri meðferð 
eða aðgæslu við flutning.

Nú verður líkamstjón eða tjón á bifreið, eftirvagni, efni eða annarri vöru vegna þess að 
umbúðir um vörasendingu eru lélegar eða ófullnægjandi. Ber þá sendandi ábyrgð á tjóni nema 
flytjandi hafi mátt sjá að umbúðir voru lélegar eða ófullnægjandi, svo og hafi flytjanda verið 
kunnugt um það og hann tekið við vÖru án fyrirvara um ástand umbúða.

26. gr. frv. breytist þannig:

1. mgr. orðast svo: Nú er flutt eldfímt/sprengifímt efni eða efni/vara sem er að öðru leyti 
hættuleg og getur valdið likamstjóni eða tjóni á Ökutæki/vagnlest, gámi eða vöru, svo sem 
sýrur eða önnur fljótandi efni. Skal þá sendandi bera ábyrgð á að vara sé merkt og sé í 
fullnægjandi umbúðum í samræmi við gildandi reglur um flutning á hættulegum farmi.

I 2. mgr. í stað ,,viðhafa“ á eftir „verði að“ komi: gera.

I 3. mgr. falli niður „þessa“ á eftir „upplýst flytjanda um“ og á eftir „eiginleíka hennar“ komi: 
sbr. 1. mgr.

I 3. mgr. í stað „ en þess skai ávallt gætt að sendandi verði fyrir sem minnstum skaða“ á eftir „ 
valdi öðrum tjóni“ komi: Þess skal þó ávallt gætt að sendandi verði fyrir sem minnstu tjóni.

30. gr. frv. breytist þannig:

I 1. mgr. í stað „vörunnar“ aftast í 1. málslið komi: vöru. 

í 1. mgr. í stað „varan“ á eftir „telst“ í 2. málslið komi: vara.

I 2. mgr. í stað „vöruna“ á eftir „afhenda áttí“ komi: vÖru.

31. gr. frv. breytist þannig:

í 1. mgr. í stað „á grundvelli“ á eftir „við flutning“ komi: sem byggður er á ákvæðum.

2. mgr. orðist svo: Nú er gerð krafa sem byggð er á ákvæðum laganna og gerður hefur verið 
samningur sem mælir fyrir um að slík krafa skuli ekki fyrnast eða að henni skuli fylgja lengri

| eða styttri fymingarfrestur en mælt er fyrir um í 1. mgr. Er þá slíkur samningur,ógildur.
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